
 
15è Diumenge després de 

Trinitat 

Oikologia: La saviesa del 

nostre planeta 
 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Crida a la lloança: Salm 116, 1-9 
Himne: He posat en mon Déu l’esperança (9 CG) 
Música: Melodia espanyola; Lletra: Àngel Cortès 

Lectures bíbliques: 
Isaïes 50, 4-9a 
Jaume 3, 1-12 

Himne: Protegiu-me, vós Senyor (63 CG) 
Música: William H. Doane; Lletra: Àngel Cortès 

Proclamació de la paraula 
Lectura evangeli: Marc 8, 27-38 

Pregària per la il·luminació 
Interludi musical 

Resposta a la Paraula 
Vida Comunitària: 

Presentació de les ofrenes 
(Interludi) 
Pregària 

Temps de la creació: 
Oikologia: La saviesa de la creació 

Renovant l’Oikos de Déu 
Himne: Cants de lloança 

Benedicció 
Postludi 

 
Litúrgia i Predicació: Marta López Ballalta 

Música: Elies Cortès 
Lectures: Abel García 

Diaques: Esther Rión i Marta Freixes 
Butlletí: Daniel Paül 
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CISTELLA SOLIDÀRIA 

Abans que res, tot l’agraïment 

de part del “Chiringuito” per 

l’esforç que han fet els 

germans de l’església durant 

els mesos de juliol i agost. 

Aquesta setmana el Wolfgang 

va marxar content emportant-

se tovalloles i roba interior de 

dona per oferir-la a qui ho 

necessiti quan passi per les 

dutxes. Ja falta menys per 

l’octubre on, si Déu vol, 

tornaran amb tota la feinada 

del menjador! I sabeu? Les 

prestatgeries son buides! 

Necessitaran formatge, llet, 

margarina, productes de 

neteja. En fi ,de tot!!!! 

Estarem a l’aguait i us anirem 

explicant. Ah! I no els oblideu 

en les vostres oracions! 

Gràcies a tots/es! 

 

CANAL DE YOUTUBE 

Podreu seguir el culte en 

directe a youtube a les 

11.00. Enllaç: 

https://youtu.be/SJkMefTrM

Co 

També podeu tornar a veure 

de nou els cultes anteriors a: 

https://www.youtube.com/c

hannel/UCydZmry9XR0M6X

8tXemJI6Q  

 

 

 
 

Sobre el canvi climàtic 

Quan encara tenim ben presents les imatges dels desastres ocasionats fa 

pocs dies pels aiguats a Alcanar, a la comarca del Montsià, o les terribles 

devastacions produïdes pels sovintejats huracans, terratrèmols o tempestes 

tropicals a Amèrica, o les colpidores notícies que ens arriben sovint del sud-

est asiàtic amb el panorama desolador de multitud d’homes i bèsties fugint 

de la tragèdia, o les patètiques imatges d’un pobre ós polar que s’està 

quedant sense gel al Pol... quan les autoritats científiques ens alerten del 

perill real, que segurament tot pot anar, encara, a pitjor, hom es pot 

preguntar per les causes del problema i per les seves possibles solucions. 

Se n’ha parlat tant sobre el tema, amb opinions a favor i en contra, 

afirmant-lo o negant-lo aferrissadament, que sovint podem quedar 

perplexos davant d’un tema, o drama, que sembla -realment- 

inqüestionable. 

Però quan el futur se’ns presenta prou complicat i problemàtic, tenim els 

cristians alguna solució a oferir? 

A. Nouius, teòleg protestant, escriu sobre aquest tema a la revista Réforme: 

«les darreres informacions dibuixen una corba que apunta cap al pitjor. 

Sona el senyal d’alarma: avancem, a grans passes, vers unes modificacions 

que fan que el nostre planeta sigui difícilment habitable amb les catàstrofes 

humanitàries que acompanyaran aquests canvis». 
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I és aleshores quan el teòleg estableix una certa similitud amb els profetes 

bíblics: «si no canvieu, la desgràcia caurà sobre vosaltres». Els profetes -ens 

diu-, no anuncien pas el mal perquè el mal arribi, sinó per tal que els homes 

prenguin consciència del seu capteniment. Un exemple el tindríem en Jonàs 

quan anuncia la destrucció de Nínive: els ninivites canvien de comportament 

i Nínive no és destruïda. 

Avui, pràcticament, ningú no dubta que el rescalfament del planeta és 

conseqüència del nostre model de vida: ens cal un altre model més auster; 

el dubte sens planteja a l’hora de posar en pràctica aquestes idees 

d’austeritat. I per a Nouius l’única resposta a aquest problema -cosa en la 

que estic, humilment, totalment d’acord- és l’espiritual. Cal adonar-nos -ens 

diu- que «allò important no és pas el tenir, sinó el ser». 

I ho corrobora amb un exemple tret de l’antiguitat clàssica i atribuït a 

Sòcrates: al filòsof li agradava passejar pels mercats. Un dia un seu amic li va 

preguntar el perquè d’aquella seva afició, la resposta -avui plenament 

vigent- va ser: m’agrada admirar la quantitat de coses sense les quals sóc 

absolutament feliç. 

L’autor de l’article, aparegut a Réforme acaba amb algunes observacions. Ha 

arribat el moment que el canvi d’actitud sobre el nostre planeta ja no sigui 

simplement una opció, sinó un imperatiu. 

Com hem dit, després d’escoltar Jonàs, el rei i el poble de Nínive canviaren 

d’actitud i el càstig els va ser estalviat. 

Jesús quan parla d’estimar el nostre proïsme -els qui ens són propers- es 

refereix, també, als qui ens seran pròxims en el temps a venir, als quals 

tenim l’obligació de deixar-los un planeta «on la vida sigui simplement 

possible». 

J. Lluís Paül 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprofito aquest «raconet» del Butlletí per agrair la nostra pastora i els 

germans el fet de compartir amb ells, dilluns passat a casa meva, 

l’entranyable culte de Santa Cena. N’érem 12. Una petita “església”. Als qui 

vingueren, als qui m’enviaren salutacions, als qui em telefonen, als qui 

preguen per mi, a tots, moltes gràcies i una abraçada. Em féreu molt feliç.  

J. L. P. 

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

FAMÍLIA CRISTIANA    

Tinguem presents a les nostres oracions els germans que tenen problemes 

de salut i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor els acompanyi cap 

a una presta recuperació. 

 

AGENDA 

En el marc de la Nit de les Religions, organitzada per l’Audir, el proper 

dissabte, 18 de setembre, la nostra comunitat i l’Església del Clot 

participarem amb dues activitats: 

- Organitzat per l’Església Protestant de Barcelona-Centre, taula 

rodona, de 17 a 18h, amb el títol: Religió, art i bellesa, amb la 

participació de les comunitats protestants, catòliques i musulmanes. 

- Organitzat per l’Església del Clot, xerrada i concert, amb el títol: 

Johann Sebastian Bach i la seva influència a la cultura, de 18 a 19h, 

amb la participació d’Elies Cortès, i la interpretació de Atsuhi Moriya 

i Yoko Suzuki. 

El diumenge 26 de setembre encetarem l’any de celebració del 150è 

aniversari de la nostra església amb un culte especial. 

El diumenge 3 d’octubre, a les 18h, participarem a la celebració ecumènica 

del Temps de la creació, organitzada per les comunitats ortodoxes, 

catòliques i protestants a la Sagrada Família. 


